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 .1استاديار گروه ترويج ارتباطات و توسعة روستايی ،دانشگاه زنجان
 .3، 2دانشآموخته کارشناسی ارشد توسعة روستايی ،گروه ترويج و آموزش کشاورزي ،دانشگاه زنجان
 .4استاديار گروه ترويج ،ارتباطات و توسعة روستايی ،دانشگاه زنجان
(تاريخ دريافت -00/03/24 :تاريخ تصويب)00/00/30 :

چکیده
تحقيق حاضر با هدف تحليل پيامدهاي اجراي طرحهاي آبخيزداري در مناطق روستايی استان زنجان
صورت پذيرفت .به لحاظ روش پژوهش اين تحقيق از نوع تحقيقات تحليلی -تبيينی است .جامعة آماري
تحقيق را همة سرپرستان خانوار روستاي خمارک تشکيل دادند ( )N=170که بر اساس جدول مورگان و
کرجسی تعداد  111نفر از طريق روش نمونهگيري تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار اصلی جمعآوري
اطالعات پرسشنامه بود .روايی پرسشنامه با نظر تعدادي از کارشناسان و متخصصان ترويج کشاورزي و
توسعة روستايی مورد تأييد قرار گرفت .براي تعيين پايايی ابزار تحقيق پيشآزمون انجام گرفت که مقدار
آلفاي کرونباخ محاسبهشده براي بخش ميزان اهميت پيامدهاي اجراي طرحهاي آبخيزداري در روستاي
خمارک  0/33بود .به منظور تجزيهوتحليل اطالعات از نرمافزار  SPSSWin18استفاده شد .يافتههاي تحليل
عاملی بيانگر آن بود که پيامدهاي اجراي طرحهاي آبخيزداري در روستاي خمارک بهترتيب در سه عامل
زيستمحيطی ،اقتصادي و اجتماعی قرار میگيرند که اين سه عامل در مجموع حدود  77/2درصد
واريانس را تبيين میکنند.
واژههای کلیدی :استان زنجان ،پيامدهاي طرحهاي آبخيزداري ،روستاي خمارک
مقدمه
منابع طبيعي از اركان جداييناپذير زندگي انسانها به شمار
ميرود ) .(Krywkow and Hare, 2008اين در حالي
است كه روند رو به افزايش جمعيت كرة زمين در سالهاي
اخير از يك سو و محدودبودن منابع طبيعي از سوي ديگر
مسائل فراواني را براي جوامع بشري بهويژه كشورهاي در
حال توسعه به وجود آورده است .تخريب روزافزون منابع
* نويسندة مسئول:

طبيعي عالوه بر گسترش فقر ،گرسنگي و قحطي و بروز
بالياي طبيعي همچون سيل ،خشكسالي و غيره جان
ميليونها انسان را نيز در معرض خطر جدي قرار داده است
;(Amrollahi- Sharifabadi Prir- Ardakani, 2007
) .Norikamari et al., 2010با توجه به بروز چنين

مسائلي ،در دهههاي اخير نگرشها و راهكارهاي متعددي در
زمينة بهرهبرداري مناسب و پايدار از منابع طبيعي در سطح
دنيا مطرح شده است ) (Omani and Chizari, 2007كه
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در اين راستا آبخيزداري روشي جامع و مناسب در مديريت
پايدار منابع طبيعي و انساني است و در حوزههاي آبخيز
بيشتر مورد توجه قرار گرفته است ) .(Baghaei, 2007در
خصوص مفهوم آبخيزداريAbedi and Tabatabaei ،
) (2007آن را برنامهريزي و مديريت حوزة آبخيز به منظور
جلوگيري از بههمخوردگي وضعيت حوزه و حفظ آن از
طريق اجراي طرحهاي مختلف در نظر گرفتهاند .در همين
زمينه (2002) Plaster ،آبخيزداري را علمي تعريف ميكند
كه ضمن توجه به مسائل اقتصادي و اجتماعي منطقه ،به
استفادة صحيح از اراضي حوزة آبخيز طبق برنامههاي
طرحريزي شده منجر ميشود و شامل مهار فرسايش خاک،
بهبود كيفيت منابع آب ،تنظيم جريانهاي سيالبي و
رسوبگذاري ،اصالح پوشش گياهي منطقه و غيره است.
بيترديد ،انجام هرگونه پروژه و طرح عمراني (از جمله
طرحها و پروژههاي آبخيزداري) واقعيتي طبيعي است كه
افزون بر اعمال تغيير در شرايط زيستي و اكولوژيكي ساير
حوزههاي موجود در يك منطقه را نيز تحت تأثير قرار ميدهد
و در نهايت به ايجاد يك سري تغييرات در آنها منجر ميشود
)(Rezaei, 2010؛ به عبارت ديگر ،طرحها و برنامههاي
عمراني نهتنها در بستر طبيعي و اكولوژيكي خاص يك منطقه،
بلكه در بستر اجتماعي و اقتصادي مشخصي هم واقع شدهاند.
اين بسترها همانند حوزههاي طبيعي و زيستمحيطي
واقعيتهايي هستند كه با اليههاي رواني ،ذهني و رفتاري
افراد و البته جنبههاي مادي سروكار دارند )Tamanna,
 .(2006; Aboali et al., 2008ساخت هر نوع تأسيساتي در
يك منطقه ممكن است با مؤلفههاي اجتماعي و اقتصادي
افراد ساكن در آن منطقه تالقي پيدا كند كه در اين صورت
توسعه و نگهداري سازهها با مشكل مواجه خواهد شد؛ بر
عكس ممكن است با مديريت و جهتدهي مثبت ساختارهاي
اجتماعي و فرهنگي مختلف حاكم بر يك منطقه بتوان ساخت
تأسيسات را تسهيل كرد )Aboali et al., 2008; Rezaei,
(2010؛ بنابراين مشخصكردن نوع تغييرات ،عوامل دخيل در
آن و پيامدهاي برخاسته از آنها ميتواند در مديريت بهتر
برنامههاي اجراشده و در نتيجه كاهش پيامدهاي منفي ناشي
از آنها و در نهايت اجراي موفق و پايدارسازي طرحها تأثير
بسزايي داشته باشد )Tamanna, 2006; Aboali et al.,
 .(2008در اين ميان ،طرحهاي آبخيزداري به لحاظ
برخورداري از پيچيدگيهاي خاص اجتماعي و اقتصادي در

خصوص محل اجراي طرحها اهميت بيشتري دارند
).(Palanisami and Kumar, 2009
امروزه ،اجرا و توسعة طرحهاي آبخيزداري يكي از
مهمترين مداخالت براي مديريت منابع طبيعي و توسعة
روستاها به شمار ميرود )Palanisami and Kumar,
 .(2009تجربيات بهدستآمده در مناطق مختلف دنيا حاكي
از آن است كه طرحهاي آبخيزداري از آثار و پيامدهاي مثبت
فراواني برخوردارند و اكثراً توانستهاند در دستيابي به
اهدافشان موفق باشند؛ هرچند اين پيامدها ميتوانند بسيار
متنوع باشند );Palanisami and Kumar, 2009
 .(Palanisami et al., 2008طرحهاي آبخيزداري نهتنها
سبب حفاظت از محيط زيست ميشوند ،بلكه ميتوانند در
امنيت غذايي و معيشت پايدار روستاييان نيز بسيار مؤثر
باشند ) .(Kumar, 2007اجراي اين طرحها بر تغيير
كاربري اراضي و الگوي كشت ،افزايش عملكرد محصوالت
باغي و زراعي و پذيرش فناوريهاي نوين تأثير دارد و از اين
طريق موجب افزايش اشتغال و بهبود سطح درآمد ساكنان
محلي ميشود ) .(Kumar and Palanisami, 2009توسعة
فعاليتها و طرحهاي آبخيزداري ميتوانند سبب باالآمدن
سطح آبهاي زيرزميني و در نتيجه افزايش كمي سطح
اراضي قابل كشت براي كشاورزي شوند كه اين موضوع نيز
خود ميتواند بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي افراد محلي
تأثيرگذار باشد ).(Palanisami and Kumar, 2009
كيفيت شرايط اقتصادي -اجتماعي زندگي افراد محلي از
قبيل اشتغال ،ميزان داراييها ،بهداشت ،آموزش ،استفاده از
منابع انرژي و غيره از طريق اجراي طرحهاي آبخيزداري
تحت الشعاع قرار ميگيرد و به شكل شايان توجهي ميتواند
بهبود يابد ) .(Kumar and Palanisami, 2009به هر حال
آنچه مسلم است توسعة آبخيزداري فعاليتي ضروري در
توليد پايدار غذاي انسان و دام و منابع سوختي است و به
طور مستقيم با وضعيت فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي
جوامع روستايي در ارتباط قرار ميگيرد ) .(Ibidبا توجه به
اهميت اجراي پروژههاي آبخيزداري و آثار و پيامدهاي
متعدد ناشي از اين طرحها ،امروزه ديگر نميتوان اجراي اين
پروژهها در مناطق مختلف بهويژه نواحي روستايي را جداي
از پيامدهاي زيستمحيطي ،اجتماعي و اقتصادي ناشي از
آنها در نظر گرفت .بيترديد ،شناخت كامل چنين
پيامدهايي به دليل ناملموس و درازمدت بودن برخي از آنها
و نيز دشواري و پيچيدگي خاص آنها به سبب پيوستگي و
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ارتباط زنجيروار تغييرات با يكديگر كار آساني نخواهد بود .به
هر حال ،به منظور موفقيت در ساخت ،نگهداري و توسعة
طرحهاي آبخيزداري و مديريت بهتر آنها ،طرح و اجراي
مطالعاتي در زمينة مشخصكردن آثار و پيامدهاي ناشي از
اجراي چنين طرحهايي امري ضروري به نظر ميرسد
).(Rezaei, 2010
روستاي خمارک در فاصلة  11كيلومتري شمال
شهرستان خدابنده در دهستان سجاسرود و در محدودة
حوزة آبخيز خمارک واقع شده است .با وجود اهميت اين
حوزه در اقتصاد منطقه و نقش آن در توسعة روستاهاي
پيرامون ،در چند سال گذشته حوزة آبخيز خمارک با مسائل
و مشكالت مختلفي همچون تخريب و فرسايش خاک،
ازبينرفتن پوشش گياهي ،پايينرفتن سطح آبهاي
زيرزميني و غيره روبهرو بوده است .در اين زمينه ،به منظور
جلوگيري از ادامة اين روند و بهبود كيفيت حوزه در
سالهاي اخير اقدامات آبخيزداري متعددي به صورت
بيولوژيكي (نهالكاري درختان مثمر و غير مثمر ،بذركاري و
بذرپاشي ،كپهكاري ،كودپاشي و قرق) و مكانيكي (همچون
احداث بانكت ،سكوبندي ،خشكهچين ،ايجاد سازههاي
سنگي و مالتي) در روستاهاي واقع در حوزة آبخيز خمارک
از جمله روستاي خمارک صورت پذيرفته است .با وجود
اجراي چنين طرحهايي در منطقة مورد مطالعه و تغييراتي
كه بر اثر اجراي اين طرحها در ابعاد مختلف زيستمحيطي،
اجتماعي ،اقتصادي و غيره به وقوع پيوسته است تاكنون
هيچ مطالعهاي در خصوص بررسي پيامدهاي ناشي از اجراي
طرحهاي مزبور در منطقه انجام نگرفته است كه اين موضوع
ميتواند در درازمدت مديريت ،نگهداري و توسعة طرحها را
با مشكالت اساسي روبهرو سازد؛ بنابراين با درنظرگرفتن
اهميت موضوع اين تحقيق با هدف كلي "تحليل پيامدهاي
اجراي طرحهاي آبخيزداري در روستاي خمارک" طرح شد
و انجام پذيرفت .در اين بخش ،با توجه به هدف كلي اشاره
شده ،به مرور برخي از مطالعات انجام گرفته در داخل و
خارج از كشور پرداخته شده است.
(2007) Mansorian and Mohammdi Golrang

در مطالعهاي در خصوص ارزيابي اقتصادي -اجتماعي
طرحهاي آبخيزداري در ايران (مطالعة موردي حوزة آبخيز
كامة خراسان رضوي) به اين نتيجه دست يافتند كه اجراي
طرحهاي آبخيزداري در منطقة مورد مطالعه در بعد
اقتصادي در جلوگيري از ميزان مهاجرت روستاييان و
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افزايش اشتغال تأثيري نداشته است .اين در حالي است كه
با توجه به اطالعات كسبشده مهمترين تأثير اجراي طرح
در منطقه كاهش تعداد وقوع سيل و پيامدهاي منفي ناشي
از آن بوده است (2007) Mahdipor et al. .در تحقيق
خود در خصوص ارزيابي اثربخشي عمليات آبخيزداري در
بند خاكي الله زار در استان كرمان نشان دادند كه تلفات و
فرسايش خاک منطقه پس از اجراي طرحهاي آبخيزداري به
ميزان  92/18تن در هكتار و خسارات ناشي از وقوع سيل در
حدود  89/27درصد كاهش يافته است؛ همچنين بر اثر
اجراي طرحهاي آبخيزداري سطح زير كشت محصوالت باغي
و زراعي محلي از  2090هكتار به  2900هكتار رسيده است.
به همين منوال ،اجراي طرحها توانسته است اشتغال افراد
محلي را در حدود  2/18درصد افزايش دهد .در مطالعة
ديگري (2010) Yazdani et al. ،طرحهاي آبخيزداري در
حوزة آبخيز زنجانرود را بررسي كردهاند .نتايج حاصل از
تحقيق بيانگر آن بود كه آثار اقتصادي طرحهاي آبخيزداري
در منطقة مورد مطالعه بسيار چشمگير بوده و رضايت
كشاورزان را به دنبال داشته است .بر اساس اطالعات
كسبشده ،از بعد زيستمحيطي كنترل سيالب و عوارض
جانبي آن از مهمترين پيامدهاي طرحهاي آبخيزداري به
شمار ميروند؛ البته يافتههاي تحقيق نشان داد كه اين
طرحها در دستيابي به اهداف اجتماعي از پيش تعريف شده
موفقيت چنداني نداشتهاند (2010) Rahimi et al. .در
مطالعة خود با عنوان پيامدهاي طرحهاي آبخيزداري در
حوزة آبخيز دژكرد استان فارس كاهش شايان توجه روان
آبهاي سطحي و كنترل و جلوگيري از فرسايش خاک را از
مهمترين پيامدهاي اجراي طرحها برشمردهاند.
 (2002) Drasanaدر مطالعهاي پيامدهاي اجراي
طرحهاي آبخيزداري در حوزة آبخيز منطقة تسيازومپانيري 1در
ماداگاسكار را بررسي كرده است .بر اساس نتايج بهدست آمده،
به طور كلي پيامدهاي اجراي طرحهاي آبخيزداري در منطقة
مورد مطالعه مثبت ارزيابي شده و در سه دستة كشاورزي،
زيستمحيطي و اجتماعي -اقتصادي طبقهبندي شدهاند.
 (2006) Sreedevi et al.در مطالعة خود به بررسي پيامدهاي
توسعة طرحهاي آبخيزاري در گوجارات هند پرداختهاند.
يافتههاي تحقيق نشان داد كه مواردي همچون بهبود كيفيت
منابع آب در منطقه ،كاهش فرسايش خاک ،افزايش عملكرد
1. Tsiazompaniry Area
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محصوالت كشاورزي ،بهبود سطح درآمد افراد ،افزايش كيفيت
زندگي مردم محلي و افزايش مشاركت مردم در فعاليتها از
مهمترين پيامدهاي اجراي طرحهاي آبخيزداري هستند .در
تحقيق ديگري (2009) Palanisami and Kumar ،در
بررسي پيامدهاي اجراي برنامهها و طرحهاي آبخيزداري در
تاميل نادو به اين نتيجه رسيدند كه اجراي طرحهاي
آبخيزداري در منطقة مورد مطالعه از پيامدهاي مثبت متعددي
در حوزههاي مختلف برخوردار بوده است كه به طور كلي اين
پيامدها در چهار دستة فيزيكي ،زيستمحيطي ،اجتماعي و
اقتصادي قرار گرفتهاند (2009) Alemayehu et al. .در
تحقيق خود بر بررسي پيامدهاي مديريت آبخيزداري بر روي
پوشش و كاربري اراضي در تيگاري غربي در اتيوپي در يك
دورة سيساله بين سالهاي  1995تا  1994متمركز شدهاند.
نتايج نشان داد كه فعاليتهاي آبخيزداري تأثير قابل مالحظهاي
بر افزايش سطح زير كشت زمينهاي كشاورزي داشتهاند ،به
نحوي كه مساحت اين اراضي از  7هكتار به حدود 222/4
هكتار افزايش يافته است .كاهش فرسايش خاک ،افزايش
رطوبت خاک و بهبود و استحكام ساختار خاک از ديگر
پيامدهاي طرحهاي آبخيزداري در منطقة مورد مطالعه بوده
است.
مواد و روشها
تحقيق حاضر از لحاظ ميزان و درجة كنترل غير آزمايشي و
توصيفي ،از نظر نحوة گردآوري دادهها ،ميداني و به لحاظ
قابليت تعميم يافتهها ،از نوع پيمايشي است .جامعة آماري
اين تحقيق را تمامي سرپرستان خانوار روستاي خمارک
تشكيل دادند ( )N=170كه بر اساس جدول مورگان و
كرجسي تعداد  115نفر از آنان از طريق روش نمونهگيري
تصادفي ساده براي انجام تحقيق انتخاب شدند .با توجه به
مطالب اشاره شده در بخشهاي قبلي ،پرسش اصلي اين
تحقيق آن بود كه مهمترين پيامدهاي اجراي طرحهاي
آبخيزداري در روستاي خمارک چه بوده است و كداميك از
ابعاد مختلف زندگي روستاييان در منطقة مورد مطالعه
بيشتر تحت تأثير اجراي اين طرحها قرار گرفته است.
ابزار گردآوري دادهها در اين تحقيق پرسشنامه بود كه از
دو بخش مشخصههاي فردي و حرفهاي پاسخگويان (شامل
شش متغير) و ديدگاه پاسخگويان مورد مطالعه در خصوص
ميزان اهميت هريك از پيامدهاي اجراي طرحهاي
آبخيزداري در روستاي خمارک (شامل  21متغير) تشكيل

شده بود كه اين متغيرها از طريق بررسي و مرور گستردة
ادبيات نظري در حيطة مسئلة مورد پژوهش ،بهويژه
پژوهشهاي صورتگرفته در داخل و خارج از كشور و نيز
مصاحبة حضوري و نيمهساختارمند با متخصصان و مطلعان
كليدي ،شناسايي و استخراج شده بودند .براي اندازهگيري
بخش دوم از طيف ليكرت پنج سطحي (از خيلي كم=  1تا
خيلي زياد=  )5استفاده شد .اعتبار پرسشنامه با نظر پانل
متخصصان و كارشناسان در زمينة موضوع مورد پژوهش
مورد تأييد قرار گرفت و براي تعيين قابليت اعتماد ابزار
تحقيق پيشآزمون (شامل 10نفر خارج از نمونة اصلي) انجام
گرفت كه مقدار آلفاي كرونباخ محاسبهشده براي بخش
ميزان اهميت پيامدهاي اجراي طرحهاي آبخيزداري در
روستاي خمارک  0/81بود .تجزيهوتحليل دادههاي گردآوري
شده با استفاده از نرمافزار  SPSSWin18صورت گرفت و نتايج
تحقيق در دو بخش توصيفي و استنباطي (شامل تحليل
عاملي اكتشافي) ارائه شد.
نتایج و بحث
ویژگيهای فردی -حرفهای پاسخگویان

بر اساس اطالعات كسب شده ،بيشتر پاسخگويان مورد
مطالعه ( 95/4درصد) مرد بودند ،در حالي كه شمار كمي
( 4/9درصد) از آنان را زنان تشكيل ميدادند .ميانگين سني
پاسخگويان در حدود  49/12سال بود كه بيانگر ميانسال
بودن افراد مورد مطالعه است .نتايج نشان داد كه از نظر
سطح تحصيالت بيشترين فراواني ( 19/7درصد) مربوط به
پاسخگوياني است كه از تحصيالت ابتدايي برخوردارند؛ در
همين زمينه 15 ،درصد پاسخگويان بيسواد 1/7 ،درصد در
سطح خواندن و نوشتن 11/7 ،درصد راهنمايي 11/7 ،درصد
ديپلم و تنها  1/1درصد تحصيالت باالتر از ديپلم داشتند .با
توجه به يافتههاي اين بخش ،بيشتر پاسخگويان مورد
مطالعه از وضعيت سواد پاييني برخوردار بودند ،به نحوي كه
تنها  15درصد از پاسخگويان تحصيالت در سطح ديپلم و
باالتر از ديپلم داشتند .با توجه به يافتههاي تحقيق ،ميانگين
تعداد افراد خانوار پاسخگويان شامل  4/1نفر بود كه بيانگر
كم تعداد بودن خانوارهاي مورد مطالعه در روستاي خمارک
است؛ همچنين نتايج بيانگر آن بود كه ميانگين سابقة كار
كشاورزي و دامداري پاسخگويان بهترتيب در حدود 20/71
و  14/98سال بود كه نشاندهندة سابقة كار مناسب
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پاسخگويان مورد مطالعه در زمينة كشاورزي و دامداري
است.
تحلیل عاملي پیامدهای اجرای طرحهای آبخیزداری در
روستای خمارک

در اين بخش ،به منظور دستهبندي "پيامدهاي اجراي
طرحهاي آبخيزداري" و تعيين مقدار واريانس تبيينشده به
وسيلة هركدام از متغيرها در قالب عاملهاي دستهبندي
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شده ،از تحليل عاملي اكتشافي استفاده شد .به منظور
تشخيص مناسببودن دادههاي مربوط به مجموعه
متغيرهاي مورد تحليل در خصوص پيامدهاي اجراي
طرحهاي آبخيزداري از آزمون بارتلت و شاخص  KMOبهره
گرفته شد .معنيداري آزمون بارتلت در سطح اطمينان 99
درصد و مقدار مناسب ( KMOباالتر از  )0/7بيانگر
همبستگي و مناسبت متغيرهاي مورد نظر براي انجام تحليل
عاملي بود (جدول .)1

جدول  .1مقدار  KMOو آزمون بارتلت و سطح معنيداری
مجموعة مورد تحليل

مقدار KMO

مقدار بارتلت

سطح معنيداري ()Sig.

پيامدهاي اجراي طرحهاي آبخيزداري

0/730

701/071

0/000

عاملهاي استخراجشدة مجموعة مورد تحليل يعني
پيامدهاي اجراي طرحهاي آبخيزداري در روستاي خمارک
همراه با مقدار ويژه ،درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي
در جدول  2ارائه شده است؛ البته شايان ذكر است كه به
منظور استخراج و دستهبندي عاملها ،از معيار مقدار پيشين
استفاده شد و عاملهايي مد نظر قرار گرفت كه مقدار ويژة
آنها از يك بزرگتر بود .با توجه به نتايج حاصل از جدول
 ،2عامل نخست تحت عنوان عامل "زيستمحيطي" با مقدار
ويژة  5/747بهتنهايي تبيينكنندة  29/71درصد واريانس

كل مجموعة مورد تحليل بود .پس از آن ،عامل دوم با نام
عامل "اقتصادي" با مقدار ويژة  4/248توانسته است 21/92
درصد واريانس مجموعه را تبيين كند .در نهايت ،عامل سوم
(اجتماعي) با مقدار ويژة  2/801در حدود  15/57درصد
واريانس كل را تبيين كرده است .به طور كلي ،اين سه عامل
در مجموع  97/2درصد واريانس كل را تبيين كردهاند كه
بيانگر ميزان واريانس باالي تبيينشده توسط عاملهاي
استخراج شده است.

جدول  .2عاملهای استخراج شده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعي آنها
شماره

عاملها

مقدار ويژه

درصد واريانس مقدار ويژه

درصد واريانس تجمعي

1

زيستمحيطی

1/747

20/71

20/71

2

اقتصادي

4/243

21/02

11/73

3

اجتماعی

2/301

11/17

77/2

وضعيت قرارگيري مجموعه متغيرهاي مورد تحليل با
توجه به عوامل استخراجشده با فرض واقعشدن متغيرهاي
داراي بار عاملي بزرگتر از  0/5پس از چرخش عاملها به
روش وريماكس و نامگذاري عاملها در جدول  1ارائه شده

است؛ البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه پس از چرخش
پنج متغير به دليل پايينبودن بار عاملي (كمتر از  )0/5و در
نتيجه معنيدارنبودن همبستگي آنها با ديگر متغيرها از
تحليل حذف شدند.
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جدول  .3متغیرهای مربوط به هریك از عوامل و میزان بارهای عاملي بهدستآمده از ماتریس چرخشیافته
عاملها

زيست محيطي

اقتصادي

اجتماعي

بار عاملي

متغيرها

پيشگيري و کنترل فرسايش خاک

0/300

افزايش منابع آب روستا (در چشمه ،قنات و چاهها)

0/701

افزايش ميزان پوشش گياهی در سطح منطقه

0/771

بهبود وضعيت مراتع در روستا

0/731

کاهش گل آلودگی آبهاي سطحی و افزايش کيفيت آب

0/731

کاهش وقوع سيالبها در منطقه

0/773

تعديل خشکسالی و کمرنگترشدن آثار منفی ناشی از وقوع آن

0/717

جلوگيري از تخريب زمينهاي کشاورزي و تغيير کاربري اراضی زراعی و باغی

0/731

افزايش قيمت زمينهاي زراعی در منطقه

0/703

افزايش اشتغال افراد محلی در روستا

0/771

افزايش سطح درآمد مردم منطقه

0/731

افزايش ميزان عملکرد و بازدهی محصوالت کشاورزي مختلف در منطقه

0/737

بهبود دسترسی افراد محلی به تسهيالت و اعتبارات دولتی

0/714

ايجاد فرصتهاي شغلی جديد در سطح روستا

0/700

بهبود سطح مشارکت مردم محلی در فعاليتها

0/732

بهبود سطح معيشت روستاييان و کاهش فقر در منطقه

0/731

بهبود کيفيت زندگی مردم محلی در روستا

0/700

کاهش مهاجرت افراد به ساير نقاط

0/101

همانطور كه قبالً نيز اشاره شد ،آبخيزداري فعاليتي
مرتبط با برنامهريزي و مديريت آبخيز براي جلوگيري از
بههمخوردگي وضعيت حوزه و حفظ كيفيت آن از طريق
اجراي فعاليتها و برنامههاي مختلف است؛ به عبارت ديگر،
اصليترين و مهمترين هدف آبخيزداري در درجة نخست ،ابعاد
زيستمحيطي آن در راستاي حفظ پايداري و ثبات تمامي
عوامل طبيعي و زيستي موجود در يك اكوسيستم از طريق
مديريت صحيح عوامل دخيل در آن است كه اين موضوع از
طريق نتايج تحقيق و قرارگرفتن عامل زيستمحيطي در
اولويت نخست مورد تأييد قرار گرفته است .اهميت اين عامل
در مطالعات متعددي همچون )Yazdani et al., (2010
Rahimi et al., (2002) Drasana, (2009) Palanisami

 (2010) and Kumarنيز مورد تأكيد واقع شده است .يكي
ديگر از حوزههايي كه اجرا و توسعة طرحهاي آبخيزداري در
مناطق مختلف آن را به طور شايان توجهي تحت تأثير قرار
داده است ابعاد و پيامدهاي اقتصادي اجراي طرحهاست .به هر
حال ،انجام طرحهاي آبخيزداري به دليل تأثير مستقيم بر

كيفيت شرايط زيستمحيطي منطقه از جمله منابع آب و
خاک ميتوانند شرايط اقتصادي مناطق روستايي را كه
وابستگي مستقيمي به فعاليتهاي دامي و زراعي دارند
بهسهولت تحت الشعاع خود قرار دهند؛ همچنان كه بر اساس
نتايج بهدستآمده يكي از پيامدهاي اقتصادي مهم اجراي
طرحهاي آبخيزداري در سطح منطقة مورد مطالعه افزايش
ميزان عملكرد و بازدهي محصوالت كشاورزي مختلف بوده
است .به هر حال ،اين موضوع از طريق نتايج تحقيق حاضر نيز
تأييد شده است ،به نحوي كه عامل اقتصادي پس از عامل
زيستمحيطي در اولويت دوم قرار گرفته است .در اين زمينه،
اجراي فعاليتهاي آبخيزداري به دليل بهبود كيفيت منابع آب
و خاک توانستهاند به طور شايان توجهي موجب افزايش قيمت
زمينهاي زراعي در منطقه شوند .افزايش اشتغال افراد محلي
در روستا ،ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و افزايش سطح
درآمد مردم منطقه از ديگر پيامدهاي مثبت طرحهاي
آبخيزداري در حوزة اقتصادي بوده است .نتايج اين بخش از
تحقيق با يافتههاي پژوهشهاي متعددي همچون )(2010
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Yazdani et al.,(2007) Mahdipor et al. Drasana,
(2006) Sreedevi, (2009) Palanisami and Kumar

) (2002مطابقت دارد .بيترديد ،يكي ديگر از ابعاد مهم
اجراي هرگونه پروژه و طرح عمراني در مناطق روستايي ،كه
تأثير بسزايي در پذيرش ،پايداري و توسعه طرحها دارد ،ابعاد
و پيامدهاي اجتماعي ناشي از اجراي طرحهاست كه ميتواند
موجب موفقيت يا شكست بسياري از طرحها و برنامههاي
توسعة روستايي شود .در مطالعة حاضر نيز اين موضوع از
طريق نتايج تحليل عاملي و واردشدن عامل اجتماعي در
تحليل مورد تأييد قرار گرفته است .در اين زمينه ،اجراي
طرحهاي آبخيزداري در روستاي خمارک از پيامدهاي
اجتماعي مختلفي همچون بهبود سطح مشاركت مردم محلي
در فعاليتها ،بهبود سطح معيشت روستاييان و كاهش فقر در
منطقه و غيره برخوردار بوده است .در همين زمينه ،يكي از
مهمترين پيامدهاي اجتماعي اجراي طرحهاي آبخيزداري در
روستاي خمارک كاهش ميزان مهاجرت روستاييان ،بهويژه
جوانان ،به مناطق شهري و روستاهاي اطراف است ،به نحوي
كه پس از اجراي طرحهاي مزبور ميزان مهاجرتها به طور
فراواني كاهش يافته است .اهميت عامل اجتماعي نيز در
مطالعات متعددي همچون ,(2007) Mansorian and
Mohammadi Golrang, (2010) Yazdani et al.,
(2002) Drasana, (2006) Sreedevi Palanisami and

 (2009) Kumarمورد تأكيد قرار گرفته است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
امروزه ،اجراي طرحها و پروژههاي مختلف در سطح نواحي
روستايي را نميتوان جداي از تغييرات زيستمحيطي،
اجتماعي و اقتصادي ناشي از اين طرحها در نظر گرفت؛
چراكه پارامترهاي عمدهاي همچون محل اجرا ،نحوة اجرا،
منابع مالي و غيره در ارتباط مستقيم با تغييرات مذكور قرار
ميگيرند .آنچه مسلم است به منظور موفقيت در ساخت،
نگهداري و توسعة طرحها و پروژهها و مديريت بهتر آنها
ضروري است تا آثار و پيامدهاي ناشي از اجراي چنين
طرحهايي مورد بررسي و كنكاش دقيق قرار بگيرند .با توجه
به اهميت موضوع ،اين تحقيق با هدف "تحليل پيامدهاي
اجراي طرحهاي آبخيزداري در روستاي خمارک" انجام
گرفت .به طور كلي ،نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه
اجراي طرحهاي آبخيزداري در روستاي خمارک از پيامدها و
آثار مثبت متعددي برخوردار بوده است كه بر اساس
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يافتههاي تحليل عاملي اين پيامدها بهترتيب در سه دستة
زيستمحيطي ،اقتصادي و اجتماعي قرار گرفتند و در حدود
 97/2درصد واريانس را تبيين كردند .برخي از مهمترين اين
پيامدها شامل پيشگيري و كنترل فرسايش خاک ،افزايش
منابع آب روستا (در چشمه ،قنات و چاهها) ،افزايش ميزان
پوشش گياهي در سطح منطقه ،بهبود وضعيت مراتع در
روستا (در بعد زيستمحيطي) ،افزايش قيمت زمينهاي
زراعي در منطقه ،افزايش اشتغال افراد محلي در روستا،
افزايش سطح درآمد مردم منطقه ،افزايش ميزان عملكرد و
بازدهي محصوالت كشاورزي مختلف در منطقه (در بعد
اقتصادي) ،بهبود سطح مشاركت مردم محلي در فعاليتها،
بهبود سطح معيشت روستاييان و كاهش فقر در منطقه،
بهبود كيفيت زندگي مردم محلي در روستا (در بعد
اجتماعي) بودند؛ البته اين نكته را نيز نبايد از نظر دور
داشت كه با وجود برخورداري اين طرحها از پيامدهاي مثبت
برخي آثار منفي همچون حذف بخشي از پوشش گياهي در
محدودة اجراي طرحها ،ايجاد اختالل در مسير رفتوآمد
حيات وحش ،افزايش قيمت مسكن و خدمات و افزايش
تنشهاي اجتماعي مربوط به نحوة مالكيت زمين نيز به
صورت محدود بر اثر اجراي طرحها در سطح منطقه ايجاد
شدهاند كه البته بيتوجهي به آنها در درازمدت ميتواند به
گستردگي و پررنگترشدن آنها منجر شود.
همانطور كه از نتايج مشخص ميشود ،بر اساس ميزان
واريانس تبيينشده به وسيلة هريك از عاملها ،دو عامل
زيستمحيطي و اقتصادي در رتبههاي اول و دوم قرار
گرفتهاند .شايد يكي از داليل اصلي اين موضوع را بتوان در
عيني و ملموس بودن نتايج و نيز مشاهدة سريع تغييرات در
محدودة زماني كوتاهتر در مقايسه با ساير تغييرات (تغييرات
اجتماعي) در نظر گرفت كه بسيار زمانبرند .به دليل ماهيت
تغييرات زيستمحيطي و اقتصادي روستاييان بسيار سريعتر
از ساير حوزهها نتايج حاصل از پيامدهاي چنين تغييراتي را
لمس و آن را به صورت كامالً شفاف در زندگي روزمرة خود
احساس ميكنند؛ از اينرو از ديدگاه مخاطبان پس از اتمام
طرحهاي آبخيزداري ،پيامدهاي اين طرحها در حوزههاي
زيستمحيطي و اقتصادي پررنگتر بوده است .اين در حالي
است كه با توجه به ماهيت تحوالت اجتماعي انتظار ميرود
كه در طوالنيمدت نتايج بيشتري در زمينههاي اجتماعي
حاصل از طرحها آشكار شود.
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 با توجه به اينكه مدتزمان زيادي از اتمام اجراي.2
طرحهاي آبخيزادري در منطقة مورد مطالعه سپري نشده
 آثار منفي احتمالي ناشي از اجراي طرحها هنوز به،است
شكل شفاف و روشني در زندگي افراد محلي مشخص نشده
 انتظار ميرود با گذشت،است و همانطور كه اشاره شد
 با.مدتزمان بيشتر اين آثار شكل جديتري به خود بگيرند
 در راستاي موفقيت برنامههاي،درنظرگرفتن اين مسئله
انجاميافته و كمك به پايداري بيشتر آنها پيشنهاد ميشود
از طريق ارتباط و تعامل بيشتر كارشناسان سازمانهاي
دولتي و مشاوران دستاندركار طرحها با محققان و
 مطالعات جامعتر و بيشتري در زمينة،متخصصان دانشگاهي
بررسي آثار منفي ناشي از اجراي طرحهاي آبخيزداري در
ابعاد مختلف زندگي روستاييان انجام پذيرد تا زمينههاي
.الزم براي مديريت بهتر چنين تغييراتي فراهم شود
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با درنظرگرفتن يافتههاي اصلي كسبشده از پژوهش
:پيشنهادهاي زير ارائه ميشود
 با توجه به نتايج تحليل عاملي و پيامدهاي مثبت.1
 بهويژه در ابعاد،اجراي طرحهاي آبخيزداري در منطقه
 پيشنهاد ميشود به منظور،زيستمحيطي و اقتصادي
تشويق و سوقدادن روستاييان به منظور نگهداري و توسعة
 از طريق شيوههاي مختلف ترويجي،طرحهاي اجراشده
 اطالعرساني از،همچون چاپ و توزيع نشريات و بروشورها
 براي، بهويژه راديو و غيره،طريق رسانههاي ارتباط جمعي
آگاهيسازي و توجيه مردم محلي در خصوص پيامدهاي
مثبت اجراي طرحهاي مزبور و در نتيجه بهبود ميزان
مشاركت آنها در اين زمينه و در نهايت پايدارسازي بيشتر
طرحها اقدام شود؛

REFERENCES
Abedi, A. and Tabatabaei, H. (2007). Economic
analysis of watershed Management in
Chahar- Mahal Bakhtiari province.
Proceedings of the first regional
conference on water resources utilization
of Karun and Zayandeh- rod areas
(opportunities and challenges), Shahrkord
University, pp. 71- 82. (In Persian)
Aboali, H., Fani, G. and Hossein- Zadeh, A.
(2008). Challenges of social, economic,
irrigation and drainage projects in the
study, implementation and utilization
stages. Proceedings of the second
national conference on experiences of
building the water facilities and irrigation
and drainage networks, Tehran, pp. 572582. (In Persian)
Alemayehu, F., Taha, N. and Nyssen, J. (2009).
The impacts of watershed management on
land use and land cover dynamics in
Eastern Tigray (Ethiopia). Resources,
Conservation and Recycling, 53 (7): 192–
198.
Amrollahi- Sharifabadi, A. and Prir-Ardakani,
M. (2007). Comparison of watershed
activities and erosion and sediment
control. Proceedings of the third national
conference on erosion and sedimentation,
Tehran, pp. 134-141. (In Persian)
Baghaei, M. (2007). Methods of rural people
participation in the watershed plans (case
study: Zarcheshmeh Honjan area). Master

Thesis Agricultural Extension and
Education, College of Agriculture, Tarbiat
Modarres University, Tehran. (In Persian)
Drasana, A. (2002). Impacts of watershed
management projects in Madagascar,
case of Tsiazompaniry Area. Retrieved
July
6
2004,
from
http://www.rinya.maff.go.jp
Krywkow, J. and Hare, M. (2008). Participatory
process
management.
International
Congress on Environmental Modeling
and Software, EMSs, pp. 888- 899.
Kumar, D. (2007). Can participatory watershed
management be sustained? Evidence from
Southern India, SANDEE Working Paper
No. 22-07, South Asian Network for
Development
and
Environmental
Economics, Nepal.
Kumar, D. and Palanisami, K. (2009). An
economic inquiry into collective action
and household behavior in watershed
management.
Indian
Journal
of
Agricultural Economics, 64(1): 108-123.
Mahdipor, A., Toghroli, N. and Ghayem
Maghamian, S. (2007). Evaluating the
effectiveness of watershed operations
(case study: Lalehzar area in Kerman
province). Proceedings of the fourth
national conference on science and
engineering of watershed management,
Tehran, pp. 21- 27. (In Persian)

123

... تحلیل پیامدهای اجرایي طرح های آبخیزداری در مناطق روستای:رضایي و همکاران

Mansorian, N. and Mohammdi Golrang, B.
(2007). Economic-social Analysis of
watershed plans in Iran (case study:
Kameh area in Khorasan province).
Proceedings of sixth conference on
Iranian agricultural economics, Mashhad,
pp. 307- 321. (In Persian)
Norikamari, A., Yarali, N. and Mafi Gholami,
D. (2010). Studying the factors affecting
people participation in watershed plans.
Proceedings of first International
conference
on
water
resources
management, Shahrod, pp. 81- 90. (In
Persian)
Omani, A. and Chizari, M. (2007). Analyzing
the wheat farmers sustainability (case
study: Khuzestan province). Journal of
Agricultural Sciences, No. 37, Volume 3,
pp. 257- 266. (In Persian)
Palanisami, K. and Kumar, D. (2009). Impacts
of watershed development programs:
experiences and evidences from Tamil
Nadu. Agricultural Economics Research
Review, Vol. 22, pp. 387-396.
Palanisami,
K.,
Vidyavathi,
A.
and
Ranganathan, C.R. (2008). Wells for
welfare or ill fare: cost of groundwater
depletion in Coimbatore. Tamil Nadu,
India, Water Policy, 10(4): 391-407.
Plaster, E. (2002). Soil science and management
(Second Eds.). Delmar Publisher Inc., 182
pp.
Rahimi, M., Sofi, M. and Ahmadi, H. (2010).
Study of watershed operations in
Dezhkord area in Fars province.

Proceedings of sixth national conference
on Iranian Watershed Science and
Engineering, Noor, Tarbiat Modarres
University, pp. 31-38. (In Persian)
Rezaei, R. (2010). Identifying and analyzing the
impacts of irrigation and drainage projects
in Zanjan (case study: Zanjan-rod area).
Proceedings of the first national
conference on new approaches of people
participation in the study, construction,
utilization and maintenance of irrigation
and drainage networks, Shiraz, pp. 43-49.
(In Persian)
Sreedevi T., Wani S., Sudi, R, Patel, M., Jayesh,
T., Singh, S. and Tushar, S. (2006). Onsite and off-site impact of watershed
development:
a
case
study
of
Rajasamadhiyala, Gujarat, India. Global
Theme on Agroecosystems Report no. 20,
Patancheru 502 324, Andhra Pradesh,
India: International Crops Research
Institute for the Semi-Arid Tropics.
Tamanna, S. (2006). The role of social studies in
optimal utilization of irrigation and
drainage networks. Proceedings of the
second conference on exchange of
research, technical and engineering
experiences, Tabriz, pp. 20- 31.
Yazdani, M, Jalalian, H and Parizanganeh, A.
(2010). Study of social, economic and
environmental impacts of watershed plans
(case study: Zanjan- rod area). Journal of
Geography, No. 7, Volume 21, pp. 81- 96.
(In Persian)

